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Filiado a Federação dos Trabalhadores na Indústria da Construção e Mobiliário de Minas Gerais - FETICOM-MG

Participem do 2º Seminário sobre 
condições e acidentes de trabalho

Atenção companheiros e companheiras trabalha-
dores da construção,

Com o grande sucesso do 1º Seminário sobre con-
dições e acidentes de trabalho realizado em 2011, o 
STICBH-Marreta juntamente com a Federação dos 
Trabalhadores da Construção de Minas Gerais – Fe-
TICoM-MG já preparam o 2º Seminário. 

os acidentes de trabalho na construção estão 
aumentando de forma absurda, todos os dias 
trabalhadores morrem ou ficam mutilados em todo o 
Brasil. Com o crescente número de obras, as grandes 
empresas do ramo da construção têm lucrado como 
nunca, mas isso não foi convertido em melhores 
salários ou respeito ao trabalhador, muito pelo 
contrário, o que vemos é desrespeito à legislação 
trabalhista, descumprimento das normas de segurança 
por parte das empresas.

Para enfrentarmos estes crimes trabalhistas, os tra-
balhadores devem elevar a sua consciência sobre esse 
grave problema. 

Por isso a participação do maior número possível 
de companheiros operários, membros das Comissões 
Internas de Prevenção de Acidentes – CIPAs e demais 
interessados na segurança dos operários  nos locais de 
trabalho é de grande importância.

Convidamos todos para participarem do 2º Se-
minário sobre Condições e Acidentes de Trabalho - 
Como enfrentar a crescente precarização das condi-
ções de trabalho nas obras? 

 o Seminário será realizado nos dias 15 e 16 de 
maio, no auditório do CAD 1 – Campus da UFMG – 
Belo Horizonte. Com a sua realização, assentaremos 
mais uma pedra importante em nossa luta em defesa 
dos direitos dos trabalhadores.

1º Seminário em sobre condições e acidentes de trabalho realizado em 2011

Informações e inscrições:  (31) 3449-6106  
blog: seminariocondicoesdetrabalho.blogspot.com.br

e-mail: acidentesdetrabalho@sticbh.org.br



Errata 
em nosso último panfleto publicamos sobre a 

construtora eVeN e a Viver. A matéria publicada 
não estava correta.

esclarecemos que a construtora Viver fez o acerto 
rescisório com os trabalhadores da empreiteira 
JVC que deixou seus trabalhadores abandonados 
no alojamento na cidade de Itabirito. A referida 

Atenção senhores empreiteiros
o Sindicato Marreta convida todos os 

empreiteiros de BH e Região para participarem das 
reuniões que faremos na sede de nosso Sindicato.

Não podemos aceitar o jogo das empresas 
que impõem uma concorrência desleal entre os 
empreiteiros para extrairem o lucro máximo e 
descumprirem toda a legislação trabalhista e 
precarizar as condições de trabalho.  enquanto 
as empresas lucram milhões, os empreiteiros 
acabam sendo responsáveis dos malefícios 

causados aos  trabalhadores devido as péssimas 
condições de trabalho. Queremos deixar claro que 
o  Marreta não é contra o empreiteiro e sim contra 
o descumprimento da CCT – Convenção Coletiva 
de Trabalho e das devidas normas de segurança.

o Marreta chama os empreiteiros para se 
organizarem e disponibiliza o seu departamento 
jurídico e seus diretores para esclarecer e orienta-
los sobre seus direitos e deveres. Para mais 
informações ligue 3449.6106.

2º Seminário

Condições e Acidentes de Trabalho 
Como enfrentar a crescente precarização das condições de trabalho nas obras?

FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome: ......................................................................................................................................................................

endereço: ................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Telefone:  ...........................................email: .........................................................................................................

Local de trabalho/estudo: ........................................................................................................................................  

Profissão: .................................................................................................................................................................

Caso queira participar de nosso Seminário, preencha esta ficha de inscrição e entregue a qualquer diretor, ou 
na sede do Marreta Rua Além Paraíba, 425 - Lagoinha - BH - Tel. 31 3449.6100

construtora já havia sido citada  na matéria publicada 
no panfleto na edição de 09/10/2012.

Com relação a Construtora eVeN, a mesma 
acertou com todos os trabalhadores da terceirizada 
G-TeCH independente do tempo de serviço na sede 
do nosso Sindicato, tendo ela mesmo procurado o 
Sindicato para tanto.

 106,7 FM
 Rádio Favela 

Ligue e participe: 

 3282.1045 
 3282.0054

 Todos os sábados 
de 8 às 10 horas  

na Rádio Favela FM 

Ouça o Programa 

“Tribuna do 
Trabalhador” 


